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SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIŲ 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.

                                                               2022 m. liepos mėn. 19 d

Balbieriškis

I. BENDROJI DALIS

1. Teikiamas Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro tarpinių finansinių ataskaitų

rinkinys už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 birželio 30 d. 

Finansinėse ataskaitose duomenys išreikšti eurais ir centais.

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro bendrieji duomenys, aprašyti 2021 metų

metininių finansinių ataskaitų rinkinyje, nebuvo keisti. 

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Apskaitos politika, aprašyta 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, per 

ataskaitinį laikotarpį nebuvo keista.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3. Veiklos rezultatų ataskaitos sąnaudų straipsnių paaiškinimas:

3.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo dėl MMA, pareiginės 

algos bazinio dydžio padidėjimo ir kultūros darbuotojų atlyginimo padidinimo nuo š. m. 

vasario 1 d.



3.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo , nes padidėjo turto, kuris visiškai

nusidėvėjęs, bet dar naudojamas įstaigos veikloje.

3.3. komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo dėl mokesčio už komunalines

paslaugas padidėjimo.

3.4. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo, dėl užuolaidų komplekto įsigijimo ir

dėl įvykusių renginių kultūros ir laisvalaikio centre.

3.5. kitų paslaugų sąnaudos padidėjo, dėl įvykusių renginių ir dėl apmokėjimo tiekėjams už

atliktas paslaugas. 

4. Finansinės būklės ataskaitos straipsnių paaiškinimai:

4.1. Ilgalaikis turtas sumažėjo, dėl turto nusidėvėjimo.

4.2. Trumpalaikis turtas padidėjo dėl sukauptos gautinos darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sumos, kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams.

4.3. Finansavimo sumos padidėjo dėl neatlygintinai gauto turto.        

4.4. Trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo dėl mokėtino darbo užmokesčio ir socialinio

draudimo įmokų bei tiekėjams mokėtinų sumų už 2022 m. birželio mėn.

5. Finansinės būklės ataskaitos Grynojo turto straipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“

rodoma einamųjų metų perviršio ir sukaupto ankstesnių metų perviršio suma. Einamųjų metų

perviršis – 365,12 eur.- kultūros centro uždirbtą perviršį sudaro pajamos už turto nuomą.
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